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Abstract 
The rapid growth of cities around the world occurred at a time when cities were 
unable to provide services to their rapidly growing urban population, leading to 
the dispersal of land on the edge of cities, the proliferation of illegal and marginal 
settlements. Considering the physical development of the city is a basic necessity 
in urban development programs. In Iran, the rapid physical expansion of cities in 
the form of unplanned and unbalanced growth for various reasons, including 
involuntary migration, is one of the main problems of cities, as a result of which 
the phenomenon of urban sprawl occurs. The purpose of this study is to identify 
and analyze the factors affecting the physical-spatial development of Sari. The 
present applied research is analytical-descriptive. Theoretical data have been 
prepared through documentary method and experimental data have been 
prepared through survey method. In preparing the development drivers, the 
Delphi method has been used. According to the above criteria, 20 experts and 
specialists of academic and research centers have been selected to participate in 
the research. In data processing, structural interaction analysis method has been 
used in MIC MAC Software. Based on the obtained results, the most important 
factors affecting the growth of Sari spatial form include factors such as inefficient 
urban management, high quality agricultural land, land price, weakness and non-
observance of communication network hierarchy, land and housing transfer 
policy, as well as being the center of the province and equipped it with superior 
regional services. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Urban growth is a dynamic and continuous 
process during which the physical area of 
the city and its spatial spaces are 
developed in vertical and horizontal 
dimensions in terms of quantity and 
quality (Ali Akbari, 2018: 57). After the 
Industrial Revolution and socio-economic 
transformation and various migrations to 
urban areas, some kind of urban 
development pattern has emerged, 
especially in recent decades. This type of 
urban development pattern of cities 
caused the emergence of many problems 
for cities and the environment (Piorr et al., 
2019). Meanwhile, the city of Sari, as the 
capital of Mazandaran Province, has 
experienced extensive development in 
recent decades, so that the physical 
development of the city has increased 
sixteen times during half a century 
(Bakhshi et al., 2013:130). Considering the 
above-mentioned issues, the present 
study seeks to identify and analyze factors 
affecting the physical-spatial development 
of the city of Sari. 

2. Research Methodology 
The present paper is a descriptive-
analytical paper. Theoretical data has been 
prepared through documentary method 
and experimental data has been prepared 
through survey method. In the preparation 
of development drivers, the Delphi 
method has been used. The selection of 
Delphi team was done using purposeful 
sampling method. Criteria for selecting 
experts include theoretical mastery, 
practical experience, willingness and 
ability to participate in research and 
access to them. In determining the 
number of experts, ensuring the 
comprehensiveness of views has been the 
criterion. 14-20 experts participated in the 

Delphi method, and according to the 
above criteria, 20 experts and specialists 
of academic and research centers have 
been selected to participate in the 
research. Among the participants (8 
women and 12 men), 6 had a master's 
degree (4 in geography and urban planning 
and 2 in urban development), 6 had a ph. D 
(3 in geography and urban planning and 3 
in urban development) and 3 were 
professors of geography and Urban 
planning, 3 were professors of urban 
development and 2 were professors of 
environment. 

In data processing, the cross-efficiency 
analysis method has been used in MIC 
MAC Software. Using the Delphi method, 
28 variables have been selected as the 
primary variables. In this method, in the 
first round, experts in the field under 
study were asked to provide their opinions 
on the subject. In this regard, in the 
present study, to identify the initial 
variables affecting the formation and 
growth of the spatial form of Sari City, first 
the specialists and experts in the study 
area were selected and then, their views 
on the spatial form of the city of Sari was 
questioned. After monitoring 36 variables, 
finally 28 variables were selected as 
variables affecting the spatial form and 
analyzed using Mick Mac Software.  

3. Research Findings 
Research findings showed  that factors 

affecting the growth of Sari spatial form 
included inefficient urban management, 
high quality agricultural land, land prices, 
weakness and non-observance of 
communication network hierarchy, land 
and housing transfer policy,  as well as 
being the center of the province and 
equipped it with superior regional 
services, , joining of adjacent villages to the 
city, the existence of Tajan River and 
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favorable climatic conditions, 
inconsistencies between organizations 
and institutions associated with urban 
development and polluting the 
environment and lack of green space. 
Therefore, by considering these key 
factors, it is possible to achieve planned 
and smart development in the city of Sari. 
The following diagram also shows the 
weight of factors affecting the physical-
spatial growth of Sari directly and 
indirectly.  

4. Conclusion 
The results showed that the growth of the 
spatial form of the city under the influence 
of managerial and political factors could 
lead to urban sprawl. In fact, the 
inefficiency of urban management, the 
existence of marginal lands, land prices, 
weakness and non-observance of the 
communication network hierarchy, land 
and housing transfer policy can act as the 
most important factors influencing the 
emergence and physical development of 
urban spatial and urban sprawl. At the end 
of research, the following suggestions 
have been proposed to reduce urban 
sprawl of the area and orient the city 
growth towards a smart growth: 

Increasing population  attraction 
capacity of the city of Sari through 
increasing construction in areas and zones 
with capacity. 

- Establishing the necessary and 
appropriate services for the suburbs to 
increase their attractiveness and also 
reduce urban travels. 

- Using the existing capacities within 
the areas and context of the city. Since the 
urban context of Sari is associated with 

empty and unused spaces, they can be 
developed. 

The use of mass construction policies: 
One of the best methods of controlling 
urban sprawl is vertical development and 
tower construction. However, this policy 
should be done according to the social, 
economic, environmental and cultural 
factors of each region of the city. 
Moreover, the use of this method should 
be done with the reduction of 
infrastructure and separate parts. 

Proportional and balanced distribution 
of population and density: how to 
distribute population and density in the 
city is the issue that has been ignored in 
guiding and planning the development of 
the city of Sari, so that some areas of this 
region have a density of more than 140 
people per hectare and at the same time 
there are areas with a density of less than 
30 people per hectare in the region. 
Therefore, it is necessary to consider the 
proportional distribution of the 
population. 
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 چکیده
 جمعیت  به  را  خدمات  یارائه  توانایی  شهرها  که  افتاد  اتفاق  زمانی  جهان،  سراسر  در   شهرها  سریع  رشد

 اراضی  رفتن  بین  از  و  روییپراکنده  موجب  امر  این  و  نداشتند  خود  رشد  حال  در  سرعتبه  شهری
  یک  شهر،  کالبدی  یتوسعه  به   توجه.  شد  ایحاشیه  و  غیرقانونی  هایشهرک  افزایش  شهرها،  یلبه 

 فیزیکی  سریع   گسترش  ایران  در.  شودمی  محسوب  شهری  یتوسعه   هایبرنامه  در  اساسی  ضرورت
 رویهبی  هایمهاجرت  ازجمله  مختلف  علل  راستای  در  ناموزون  و  برنامه   بدون  رشد  قالب  در  شهرها

  رشد   نتایج  از  روییپراکنده   عنوان  تحت  ایپدیده   که   شده  محسوب  شهرها  اساسی  مشکالت  از  یکی
 -کالبدی  یتوسعه  بر  تأثیرگذار  عوامل   تحلیل  و  شناسایی  حاضر،  پژوهش  از  هدف.  است  گونه  این

  توصیفی   ماهیت،  به  توجه  با  و  است  کاربردی  نوع  از  هدف   لحاظبه  حاضر  تحقیق.  است  ساری  فضایی
  شده   تهیه  پیمایشی  روش  به   تجربی  هایداده  و  اسنادی  روش  با  نظری  هایداده.  است  تحلیلی

  پیمایشی   روش  تجربی  هایداده  و  اسنادی  مطالعات  روش  از  توسعه  هایپیشران  یتهیه  در.  است
 و  خبرگان   از  نفر  20  تعداد  فوق،   معیارهای   به   توجه  با.  است  شده  استفاده  دلفی  روش  براساس 

  پردازش   در.  اندشده  انتخاب  پژوهش  در  شرکت  برای  پژوهشی  و  دانشگاهی   مراکز  متخصصان
.  است  شده  استفاده  MICMAC  افزارنرم  در  ساختاری  متقابل  اثرات  تحلیل  روش  از  اطالعات
  چون   عواملی  ترتیب  به  ساری  فضایی  فرم  رشد  بر  مؤثر  عوامل  ترینمهم  آمدهدستبه  نتایج  براساس

  رعایت   عدم  و  ضعف  زمین،  قیمت  کشاورزی،  مرغوب  اراضی  وجود  شهری،  مدیریت  ناکارآمدی
  به   آن  تجهیز  و  استان  مرکزیت  مسکن،  و  زمین  واگذاری  سیاست  ارتباطی،  یشبکه  مراتبسلسله
 .هستند ایمنطقه برتر خدمات
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 مقدمه 1
رشد شهری فرایندی پویا و پویشی مداوم است که  

ی فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی  طی آن محدوده 
عمودی  ابعاد  در  از    آن  افقی  کیفی  و  و  کمّی  نظر 

(. هرچند رشد  57:  2017،  1اکبرییابد )علی توسعه می 
ی  نفسه یک پدیده شهر مانند هر ارگانیسم دیگر فی 

می  شمار  به  و مثبت  ناموزون  رشد  این  اما    رود؛ 
محسوب  نامتعادل   مسأله  یک  که  است  شهرها 

در  می شهری  رشد  پیامدهای  و  روندها  شود. 
نیافته با هم متفاوت یافته و توسعهکشورهای توسعه 

است. در کشورهای صنعتی، جمعیت سرریز با گریز  
عرصه به  بافت شهری  تراکم  سالم از  و  آرام  تر های 

می  پناه  فعالیتحومه  برخی  و  به برند  سبب  ها 
با    هایوابستگی  مجاورت  به  نیاز  و  فضایی  مکانی 

شوند.  های پیرامونی منتقل می کانون اصلی به عرصه 
توسعه کشورهای  در  که  است  حالی  در  نیافته این 

به  ناپیوستگی اغلب  و  علت  سرزمین  فضایی  های 
همه  شیوه تمرکزگرایی  به  شهری  رشد  ای  جانبه 

درهم نامتوازن تحقق می  با  و  کالبدی  پذیرد  ریختگی 
می فضای همراه  اقتصادی  اجتماعی  و  شود  ی 

(. بعد از  890:  2020و همکاران،    2)کمانرودی کجوری 
اقتصادی دگرگونی  و  صنعتی  و    - انقالب  اجتماعی 

از  مهاجرت  نوعی  شهری،  نواحی  به  مختلف  های 
ی شهری به وجود آمد که هرچند در  الگوی توسعه

ابتدای امر جدی گرفته نشد، اما با پیدایش معضالت  
شکالت ناشی از آن، این الگو مورد توجه بیشتر  و م

صورتی   به  شهرها  که  الگو  این  در  گردید.  واقع 
های شهری در مدت  برنامه رشد کرده و محدوده بی 

ی خود گسترش  کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه 
آن می توسعه  یا  بدون  یافتند  مجزا،  قطعاتی  در  ها 

گریخته بود  صورت جستهریزی، ناموزون و بهبرنامه
پراکنده یا  گسترش  الگوی  معروف  به  شهری  رویی 

شهرهای   در  مشکالت  از  بسیاری  منشأ  و  گردیده 
 3پوراحمد ی جهان شد )یافتهتوسعه و توسعهدرحال 

 
1 AliAkbari 
2 Kamanroudi Kojouri  
3 Poorahmad 

همکاران،:   در  (2010و  برابر    30.  دو  با  آینده،  سال 
درحال  کشورهاي  در  شهري  جمعیت  توسعه، شدن 

زمین ساختهمساحت  به  های  برابر  شده  سه 
(.  Piorr et al., 2019مساحت کنونی خواهد رسید )

توسعه  و  رشد  به  توجه  دهه با  در  کشورها  های  ی 
رشد   تبعات  ظهور  و  شهرها  افقی  گسترش  اخیر، 

بهاین  تا  چنینی  صورت مشکالت متعدد، سبب شد 
پی   در  شهری  مسؤوالن  و  محققان  دانشمندان 

و متناسب  به  الگویی  مشکالت  از  مده  وجودآفارغ 
ریزی در راستای مهار شهرها را  برنامهباشند که لزوم  

 (. 130:  2016و همکاران،   4سازد )بخشی پررنگ می 

ای  ی شهری در ایران دارای سابقه رشد و توسعه
زمانی نه تا  درواقع،  است.  دور  نظام  چندان  که 

داری وارد اقتصاد نشده بود، شهرها از رشد  سرمایه
رخوردار بودند؛ اما با ورود  آرام جمعیتی و فیزیکی ب

سرمایه به  نظام  کشور  اقتصاد  پیوستن  و  داری 
داری پیرامونی، یعنی از اوایل قرن چهاردهم  سرمایه

هجری شهرهای کشور نیز تغییرات زیاد جمعیتی و  
فیزیکی پیدا کردند و عالوه بر افزایش تعداد شهرها،  
رشد   کشور  شهرهای  اغلب  مساحت  و  جمعیت 

)  ایالعاده فوق کرد  زاده مشهدی پیدا 
ساري  شهر میان این در  (. 388:1390دهاقانی،

 اخیر یدهه  چند در مازندران استان مرکز عنوانبه
توسعه رشد است؛   کرده  تجربه را ایگسترده  یو 

از  طوری به نفر در    70735که جمعیت شهر ساری 
رسیده    1395نفر در سال    323790به    1355سال  

(. 2016 ،5عمومی نفوس و مسکن است )سرشماری  
شهر ی توسعه و رشد همچنین  طی در فیزیکی 

توجه است که مساحت شهر در  قرن اخیر قابل نیم
شانزده برابر شده ، این در حالی است که    طی آن 

دوره   این  طی  شهر  است    12جمعیت  شده  برابر 
ساری  جامع  توسعه36:  2006  ،6)طرح  عمده (  ی  ی 

تباطی منتهی به شهرهای  شهری ساری در مسیر ار 
توسعه خصوصیات  دیگر  از  است.  بوده  ی  دیگر 

ای  های حاشیهفت بافیزیکی در این دوره از ادغام با  

4 Bakhshi  
5 General Census of Population and Housing 
6 Sari master plan 
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به در محدوده   محیطی هایظرفیت  دلیلی شهری 
 به محیطی ارزشمند اراضی قیود با هرچند جلگه که
 فضایی یاست، شهر توسعه  داشته ارزانی شهر این

بنابراین   گرفته خود  به ایفزاینده  و نامتوازن است؛ 
توسعه  حین  در  شهر  اطراف  روستاهای  ی ادغام 

ی شهر ساری و ایجاد  رویهی بی ساری موجب توسعه
دیگر   از  و  است  شده  شهری  بافت  در  ناهنجاری 

قابل  فیزیکی  توسعهخصوصیات  در  شهر  توجه  ی 
فضاهایی   صورت مطالعات براساس وجود  گرفته، 

به  که  قابلیت    علتاست  فعالیتی  ناسازگاری 
ی مجدد را دارا هستند؛ بنابراین  سازی و توسعه پاک 

حاصلبه زمین  وجود  شهر  علت  گرداگرد  خیز 
نیافته است و صورت پیوسته و یکپارچه توسعه  به
صورت پراکنده و ناپیوسته بوده است. با استنباط  به

توان به این  های طرح جامع شهر ساری می از نقشه 
اتفاق  رسید توسعهنتیجه   ی متصل در شهر ساری 

افتاده است. این پدیده که خزش فضایی نام دارد از  
ی شهر ساری در حال  های توسعهترین چالش بزرگ 

این تداوم  با  که  است   یتوسعه روند، حاضر 
انتظار دور نیز آینده در ناهمگون  نیست. از 

 جدیدي یو توسعه اخیر هایسال  فیزیکی یتوسعه
تا   است،  گسترش حال  در که است  شده  سبب 

ی فيزيكي و كالبدي اين شهر بيشتر از  الگوي توسعه
علت آن  رویه باشد که  نوع الگوي پراكنش افقي بی 

 توان دانستاجتماعی می  هایو ناپایداری  را مسائل
 عدم شهري، هاينامناسب کاربري  پراکنش قبیل از

امکانات خدمات به مناسب دسترسی شهري،   و 
هزینهب الحاق  االرفتن  اثر  در  شهر  زیرساختی  ی 

ی شهر و در پی  ی شهر به محدوده روستاهای حاشیه
 هایبحران  در اطراف شهر، ایهای حاشیه رشد بافت

های کشاورزی  محیطی، تخریب باغات و زمینزیست 
افزايش زمين  ی هاي خالي و بدون استفاده مرغوب، 

باز  فضاهاي  سهم  افزايش  همچنین  و  و    شهري 
بخش  اين  گسستگي  آن،  بر  عالوه  شهري.   هاي 

ی آن  رویهافزايش سريع جمعيت شهر و گسترش بی 
به  بوده،  شهري  نابرابر  فضاهاي  که  طوری شاهد 

ی اين شهر روند نابرابري را ازلحاظ  مناطق چهارگانه 
شاخص  از  مي برخورداري  نشان  توسعه  دهند؛  هاي 

نابرابري براي ايجاد تعادل و  لذا آگاهي از اين ميزان  
شكل به و  منظور  همگون  و  مناسب  فضاهاي  دادن 

محور  صحيح و عدالت   ريزيهمچنين در جهت برنامه 
رسد. با  نظر مي مبتني بر رشد هوشمند ضروري به  

دنبال  شده، پژوهش حاضر به عنایت به موارد گفته
توسعه بر  تأثیرگذار  عوامل  تحلیل  و  ی  شناسایی 

ضایی شهر ساری است تا با نگاه به شهر  ف  - کالبدی
های توسعه بتواند این شهر را در  و توجه به ظرفیت 

در   سازد.  رهنمون  پایدار  شهری  به  رسیدن  جهت 
سویی با چنین هدف و ضرورتی، این مقاله عوامل  هم

گیری و رشد فرم فضایی  و نیروهای اثرگذار بر شکل 
شناسایی  ساختاری  تحلیل  روش  با  را  ساری    شهر 
کرده است. این هدف با طرح و تبیین پرسش اصلی،  

عوامل مؤثر بر  ردیابی و مطالعه علمی شده است؛  
چه  شکل ساری  شهر  فضایی  فرم  رشد  و  گیری 

 هستند؟

 

 مبانی نظری 2
 رشد شهر  2.1

در ارتباط با رشد شهری، آنچه کامالً مشخص است،  
اجماع در میان صاحب  این حوزه  عدم وجود  نظران 

وجود  درباره  گونهی  از  معین  مربوطه  تعاریف  های 
دیگر، در بسیاری از متون این حوزه،  عبارتاست؛ به 

و  واژه شهری  گسترش  همچون  مربوطه  های 
رویی شهری در هم مخلوط شده، همچنین در  پراکنده 

بسیاری از موارد این دو مفهوم در یک زیرمجموعه  
برای  بندی  دسته اساس،  این  بر  است.  شده 
شناسی الگوهای رشد شهری در  نهیابی به گو دست 

های رشد  اختصار هر یک از گونه ، به 1ی  جدول شماره
رشد شهری، گسترش شهری و  )کالن  شهری مربوطه

رویی شهری( مورد بررسی قرار گرفته است.  پراکنده 
گونه  ابتدا،  دیدگاه در  همراه  به  شهری  رشد  های  ی 

طبقهصاحب  آن  مهم نظران  و  گونه بندی  های  ترین 
شده است.  رح موجود در ادبیات این عرصه بیان مط

(،  2005(، هرولد و همکاران ) 2012افرادی چون شای )
( و فورمن  2003(، ویلسون )2005دیتزل و همکاران )
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  موثر بر شکل تحلیل ساختاری عوامل  . خاکپور براتعلی شکوهی،  اجزاء محمد  ،  داوری الهام   سیده
 شهر ساری( 

نظران این حوزه هستند.  ترین صاحب ( از مهم 1995)
ی گسترش شهری به همراه مفاهیم و  سپس، گونه

دیدگاه زیرگونه  و  آن  به  مربوط  های  های 
طبقهصاحب  آن  مهم نظران  و  گونه بندی  های  ترین 

شده مطرح موجود در ادبیات گسترش شهری بیان  
افرادی چون کاماگنی ) )2002است.  لیو  و  از  2010(   )

صاحب مهم سپس،  ترین  هستند.  حوزه  این  نظران 
پراکندهگونه و  ی  یافته  تدقیق  شهری  رویی 

است.    شدهبندی  نظران آن طبقههای صاحب دیدگاه 
( و هاروی و  2007(، آنجل )2008افرادی چون اوینگ )

( مهم 1965کالرک  از  نیز  صاحب (  این  ترین  نظران 
شماره جدول  هستند.  به  به   1ی  حوزه  اختصار 

ی بنیادین  ی تطبیقی ده نظریه بندی و مقایسه جمع 
زمینه و  مصادیق  براساس  اصلی  مربوطه،  های 

گونه  از  شناسایی  یک  هر  در  رشد  ها  آن های 
 پردازد. می

 

 های رشد شهر های اصلی شناسایی گونه ی تطبیقی نظریات بنیادین براساس زمینه مقایسه  1  جدول 

 دیدگاه  نظران صاحب ردیف

 ( 1995فورمن ) 1

ری
شه

د 
رش

 

تعریف شود. رشد شهری با رشدی از گیری منظر تواند در ارتباط با فرایند شکل رشد شهری می
گیری منظر با نوعی تفرق از که فرایند شکلشود؛ درحالیهای شهری تعریف میپرسپکتیو لکه 

ی خود که بعد از  شود. فورمن در مطالعههای غیرشهری تعریف و بر این اساس شناخته میزمین
های رشد شهری را در بندی گونهنظران این حوزه بوده است، طبقهی اکثر صاحبوی مورد استفاده

 ی درونی انجام داده است.ای و توسعه ی لبه ی بیرونی، توسعهقالب سه گونه اصلی توسعه

 (2003ویلسون ) 2

ی ادبیات رشد شهری، سه قسم از رشد شهری را در یکی از ترین مطالعات در حوزه دریکی از مهم
ی بیرونی. رشد بیرونی  گسترش شهری و توسعه ی درونی، اند. توسعهسه شکل تعریف کرده 

های ای شکل، حالت شاخه سازد: حالت ایزولهمعموالً در یکی از سه شکل زیر خود را نمایان می
بندی بندی و دستهمنظور گونهی خود بهای. ویلسون در مطالعههای خوشهخطی و حالت شاخه

ها را برای های کوچک رشد شهری صورت داده و آنهایی را در گونهرشد شهری، تغییرات و تبدیل 
ها برای رسیدن به دو  ترین این تبدیل کند. یکی از مهمتر دنبال میبندی مشخصرسیدن به دسته

 زا و گسترش شهری است.ی درونی رشد شهری، توسعه گونه

 ( 2005هرولد )  3

ند رشد شهری حیات خود را از  ی اول فرایداند. در مرحلهرشد شهری را دارای چهار مرحله می
کند و باساس فرایند بخشایش و انتشار، دگردیسی به اطراف و ی شهری اولیه شروع میهسته

تدریج ی این روند و با ازدیاد رخنه به پیرامون، بهپذیرد. بعد از ادامهرخنه به پیرامون صورت می
شود و از میزان  ها بیشتر میستگی آنپیوتدریج به همتر شده و بهی شهری متراکمهای توسعهلکه 

ی گیرد. این مرحله تحت عنوان مرحلهتر شکل میهای بزرگهای منفرد کاسته شده و لکه لکه 
 های منفرد« نام دارد.پیوستگی تدریجی »لکههمبه

4 
دیتزل و 

 (2005همکاران )

نتشار تا انعقاد )ترکیب( بر  عنوان فرایند نوسان زمانی عمومی بین مراحل ا فرایند رشد شهری را به
کنند. براساس این مطالعه، رشد شهری دارای دو فرایند ی تئوری رشد شهری تعریف میپایه

مشخص است؛ پخش و ترکیب. تکامل تدریجی نواحی شهری در حین نوسان بین پخش تا ترکیب 
ری آغاز  ی شهافتد و همواره این روند با بسط و گسترش هستهصورت تدریجی اتفاق میبه

 شود. می

 (2012شای ) 5

بندی کرده ای و رشد درونی دستهرشد شهری را در سه گونه اصلی رشد بیرونی، گسترش لبه
، ii، درونی نوع iاست. در این مطالعه، رشد درونی خود دارای چهار زیرگونه است: )درونی نوع 

های رشد شهری، شاخص گسترش سازی گونه(. شای جهت کمّیivو درونی نوع  iiiدرونی نوع 
 دهد. عنوان مبنای اصلی قرار میانداز را بهچشم

6 
 لیو و همکاران

(2016) 
کنند: رشد آرام، رشد سریع، کاهش سرعت  بندی میهری را در چهار دوره تقسیمروند رشد ش

 رشد، رشد نوسانی و مواج.
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل . سیده الهام داوری ، محمد اجزاء شکوهی، براتعلی خاکپور
 شهر ساری( 

 دیدگاه  نظران صاحب ردیف

7 
کاماگنی و  

 (2002همکاران )

ری 
شه

ش 
تر

س
گ

 

ی ای در ارتباط با تأثیرات اجتماعی و محیطی گسترش شهری، آن را در قالب پنج گونهدر مطالعه
های رویی شهری و پروژه ی خطی، پراکنده ای(، توسعهی درونی، گسترش حدی )لبهتوسعه 

ی گونهعنوان یکرویی را بهکنند. در این مطالعه کاماگنی، پراکندهبندی میمقیاس تقسیمبزرگ
عنوان یکی از  ای مستقل بههای مربوط به آن مجزا کرده و در قالب گونه مستقل از سایر زیرگونه

ی خطی نه ای و توسعه ی لبه در این مطالعه، توسعه های گسترش شهری آورده است. گونه
 ای از گسترش شهری آمده است.ای جداگانهعنوان گونهرویی شهری، بلکه بهعنوان پراکندهبه

 ( 2010لیو ) 8

ی فورمن گسترش شهری را در سه قالب رشد بیرونی، وی در این مطالعه تحت تأثیر مطالعه 
کند که سایر قرار داده است و بر این موضوع اشاره میای و رشد درونی گسترش لبه 

نوعی تحت تأثیر و با اندک  های مختلف رشد شهری بههای مربوطه درمورد گونهبندیتقسیم
بندی ی برشمرده قرار گیرد، با این تفاوت که فورمن طبقهگونه تواند در چارچوب سهتغییری می

بندی را در ارتباط با گسترش شهری مطرح  همین طبقه  مربوطه را در ارتباط با رشد شهری و لیو
 کرده است. 

و کاجیتا هدایت 9
(2019) 

ای  که سود حاشیهی نیروهای بازار است. تا زمانیاز منظر اقتصادی، گسترش شهری نتیجه
افتد. استفاده از زمین شهری بیشتر از کاربری زمین کشاورزی باشد، گسترش شهری اتفاق می

ی سود و  یک مکانیسم بازار واحد در تخصیص منابع زمین شهری ازجمله توزیع ناعادالنه حال،بااین
 از بین رفتن منابع عمومی زمین ممکن است منجر به شکست بازار شود.

10 
هاروی و کالرک  

(1965 ) 

ده 
کن

پرا
ری

شه
ی 

روی
 

تراکم پایین، دوم  ی پیوسته با اند؛ اول توسعهرویی شهری را مشخص کرده سه شکل از پراکنده 
رویی. این  پراکنده گره ی گره ی جهشی یا توسعهرویی شهری و سوم توسعه ی نواری پراکندهتوسعه 

دهد. جایی بندی الگوی گسترش شهری قرار مینوعی جزئی از طبقهبندی را ویلسون بهنوع طبقه
ی  ی نواری و توسعه توسعههای مختلفی همچون که انواع الگوهای گسترش شهری را تحت عنوان

 شمارد.ای برمیخوشه

 ( 2007آنجل ) 11

ی اصلی  رویی شهری را در قالب پنج دستههای پراکنده بندیترین طبقهیکی دیگر از مهم
ی شهری، ی نواری، حاشیهی پراکنده، توسعه اند از: توسعه بندی کرده است که عبارتتقسیم

بندی کاماگنی  شهر. در این مطالعه، آنجل برخالف تقسیم ی اصلیی شهری ثانویه و هستههسته
رویی شهری قلمداد کرده است. وی در این  ی پراکنده ی نواری را زیرمجموعهو همکارانش، توسعه 

رویی شهری از سایر الگوهای مشابه  هایی را برای شناخت الگوی پراکنده مطالعه خود آستانه
 کند.معرفی می

 (2008)اوینگ  12

رویی شهری را انجام داده است، در ارتباط با الگوهای ترین مطالعات مربوط به پراکنده وی که مهم
ی خطی، ی اصلی توسعه با تراکم کم، توسعهرویی شهری آن را در قالب چهار زیرگونهپراکنده 

رویی شهری را نده ی خود پراککند. وی در مطالعه ی پراکنده تقسیم میای و توسعه گره ی گره توسعه 
شهری براساس رشد جمعیت فرض کرده است و  مترادف و نزدیک با گسترش طبیعی مناطق کالن

مناسب فرض کرده است؛ ولی  عنوان کاربری اراضی غیررویی شهری را بههرچند که پراکنده 
تکه،  تکه ی پراکنده، جهشی و گونه از رشد شهری دارای مفاهیمی نزدیک به توسعهدرمجموع این

 ی پیوسته با تراکم پایین هستند.ی خطی و توسعه توسعه 

13 
 تیان و همکاران 

(2016) 
 

دهد. همچنین، در  صورت اسپرال رخ میسمت اراضی کشاورزی و بیشتر بهرشد شهری اغلب به
 شود. های شهری تبدیل میی زمانی اراضی مسکونی روستایی به زمینطی دوره 

 293- 294:  1394همکاران،  خلیلی و  

 

مدل   سه  تأثیر  تحت  گذشته  قرن  طی  شهر  رشد 
برمبنای   توسعه  و  روستایی  حدود  شهری،  حدود 

بر  خطوط حمل  اول، مبتنی  بوده است. مدل  ونقل 

ممتد  آموزه خط  ترسیم  پی  در  هوارد  ابنزر  های 
شهرک  به  شهر  رشد  انتقال  و  شهر  های  پیرامون 

د مدل  است.  بوده  آموزهاقماری  براساس  های  وم، 
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  موثر بر شکل تحلیل ساختاری عوامل  . خاکپور براتعلی شکوهی،  اجزاء محمد  ،  داوری الهام   سیده
 شهر ساری( 

بنتون مک کی امکان رشد شهر در مجاری مجاز را  
گیری واحدهای همسایگی سنتی مجاز  ازطریق شکل

گره  تعریف  ضمن  سوم،  مدل  است.  های  شمرده 
انتظام و  آرایش  به  توسعه  حوزهمنفصل  ی  بخشی 

سامانه قالب  در  شهر  میپیرامون  پیتر گذار  پردازد. 
کلبورگ  داگالس  و  پایه   کلتروپ  این مدل  در  گذاری 

داشته  )نقش   :Duany & Plater-Zyberkاند 
1998 .) 

و   خودرو  گسترش  از  شهري  رشد  تعریفی،  در 
شهرك بي  افزايش  رويه  و  مسكوني  مناطق  و  ها 
ساختمانبی  سطوح  نابرابر  و  صرف،  اصول  سازی 

آينده   و  حال  موردنیاز  احتياجات  به  توجه  بدون 
افزايش   دارد.  و تخصيص  حكايت  كاربري مسكوني 

ها از ديگر  ها و فضاها به ساير كاربري حداقل سرانه
، 1زاده دهاقاني هاي رشد شهري است )مشهدي ويژگي 
زیرگونه  221:  1994 چهار  شهری  رشد  برای  ی  (. 

ای، رشد گسترشی، رشد درونی و رشد  گسترش لبه 
تر ی کوچک بیرونی دارد که خود شامل سه زیرگونه 

ای و خطی است؛ برای گسترش شهری  شه ایزوله، خو
زیرگونه  توسعه پنج  لبه ی  گسترش  درونی،  ای، ی 

پروژه توسعه خطی،  بزرگی  پراکندههای  و  مقیاس 
پراکنده برای  و  شهری  شش  رویی  شهری  رویی 

توسعهزیرگونه  شامل  نهایی  تراکم  ی  با  پیوسته  ی 
توسعه  هستهپایین،  خطی،  و  ی  اولیه  شهری  های 

ی  ی شهری، توسعهی پراکنده، حاشیهسعهثانویه، تو
و    2شده است )خلیلی   ای( شناسایی گره جهشی و گره 

 (. 294: 2015همکاران، 

شکل  با  ارتباط  فضایی  در  فرم  رشد  و  گیری 
است.   شده  پیشنهاد  چندی  نظریات  شهرها، 

ی رشد جمعیتی،  کنندههای رشد شهری، تبییننظریه
هستن شهرها  درون  اقتصادی  و  این  فضایی  د. 

می نظریه را  توجه  ها  مورد  مختلف  ابعاد  از  توان 
به  ابعاد  همین  براساس  و  زیر  قرارداد  صورت 

 بندی کرد: دسته

 
1 Mashhadizadeh Dehaghani 
2 Khalili  

 ها تبيين مهاجرت طبقات متوسط به حومه -

 تبيين کوتاهی بازار  -

 های رشدتبيين تفرق سیاسی و کنترل  -

کنترل   - و  قیمت  اثر  محلی  تبيين  رشد  های 
 (. 19-12: 2008، 3)طبیبیان و اسدی 

طبقه  مهاجرت  به  مربوط  نظریات  گروه  ی  در 
حومه  به  و  متوسط  طبیعی«  »تطور  نظریات  ها، 

نظریه دو  بدبختی«  از  مطرح  »مهاجرت  و  غالب  ی 
نظریه نوآوری هستند.  چون  عواملی  اول،  های  ی 

های  ونقل، افزایش مطلوبیت سکونت در خانه حمل
جریان  تک بر  را  درآمد  افزایش  و  مجزا  خانواری 

ها بیش از سایر  مهاجرت طبقات متوسط به حومه
ای معتقدند  داند؛ عالوه بر این، عده عوامل مؤثر می 

ای و متعاقب آن کاهش  که تولید انبوه مساکن حومه
زوج  و  کارگران  مسکن،  قادر  قیمت  را  جوان  های 

به سیل عظیم حومه که  بپیونساخت  دند؛  نشینان 
شناسی  ی دوم که ریشه در مکتب جامعهاما نظریه 

های نژادی و  شیکاگو دارد، بر مهاجرت درونی اقلیت 
کم گروه کرده  های  تمرکز  مرکزی  شهرهای  به  درآمد 

دهد که انحطاط شهرهای مرکزی  است و نشان می 
شود  نشینی قلمداد می عنوان نیروی محرک حومه به

 (. 12-13: 2008)همان، 

تکمیل بر    در  پژوهشگران  اخیراً  فوق،  نظریات 
رویی  های پراکنده عنوان یکی از محرک کوتاهی بازار به 

ارزش  زمین  بازار  در  اول،  گام  در  دارند.  های  تأکید 
زمین مانند  باز،  فضاهای  و  اجتماعی  روستایی  های 

به  می کشاورزی،  گرفته  نادیده  کامل  در  طور  شود. 
هزینه دوم،  اتومبمرحله  اجتماعی  مانند  های  یل 

برون  هوا  آلودگی  و  ترافیک  و  ازدحام  یافته  فکنی 
ای بابت آن بپردازند، آن  ساکنان، بدون اینکه هزینه 

دیگر، ساکنان  عبارتکنند. بهرا به محیط تحميل می 
ای  ها که به مراکز شهری یا دیگر نواحی حومهحومه

می  هزینهمسافرت  مسؤول  اجتماعی  کنند،  های 
ی سوم،  شوند. در مرحله نمی رانندگی خود محسوب 

3 Tabibian  & Asadi 
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 شهر ساری( 

زیرساخت هزینه از  ی  ناشی  که  عمومی،  های 
طور کامل ازسوی ساکنان  های جدید است، به توسعه

گذاری یافته و با سیستم قیمت جدید نواحی توسعه
نمی هزینه پرداخت  میانگین  کوتاهی  ی  این  و  شود 

ها  های توسعه در حومه ازسوی بازار به کاهش هزینه 
می  برون   کند.کمک  نقص،  دو  این  بر  فکنی  عالوه 

اتومبیلهزینه اجتماعی  ارزان های  به  منجر  تر ها 
شود.  ها می ی اجتماعی زندگی در حومهشدن هزینه 

پراکنده  موجب  بازار  کوتاهی  دلیل،  این  رویی  به 
این نظریه در گام اول و  (. 13شود )همان: بیشتر می 

ت؛  سوم درمورد بسیاری از شهرهای ایران صادق اس 
ی اول  اما گام دوم آن به همان دلیل که در رد نظریه

به قابل آمد  استثنایی  موارد  در  نیست.  جز  پذیرش 
کمترنتیجه اول،  گام  زمینی  قیمت  های  بودن 

ی شهرها نسبت به  کشاورزی و باز اطراف محدوده 
عنوان عاملی  اراضی داخل محدوده است که خود به 

شود که  جب می کند. گام سوم نیز موجاذب عمل می 
ی شهرها و حتی خارج از محدوده و  زندگی در حومه

ی شهرها باشد  تر از زندگی در محدوده در حریم ارزان
 (. 2011، 1)شهسواریان 

ی تأثیر تفرق سیاسی بر  تحقیقات متعددی درباره
به   تفرق سیاسی  است.  گرفته  رشد شهری صورت 
مدیریتی   قلمروهای  از  زیادی  تعداد  وجود  معنی 

شرایطی  مست چنین  در  است.  شهر  یک  درون  قل 
به   ( یکپارچه  سیاسی  تصمیمات  اتخاذ  ویژه  امکان 

ی ها در گستره ریزی کاربری زمین( و اجرای آن برنامه
شهری، که کلیت عملکردی و سیستم  ی کالن منطقه

روزانه  می شهری  تشکیل  را  نخواهد  ای  میسر  دهد، 
لشی  وجودآمدن چانظران به بود. بسیاری از صاحب 

قلمروهای   وجود  معنی  )به  را  سیاسی  تفرق  چون 
شهرداری  مانند  متعدد  حکومتی  و  ها،  مدیریتی 

ها و غيره(، بدون هر  ها، دهیاریها، شهرک فرمانداری 
ی ناشی از بسط و  کنندههای هماهنگ نوع چارچوب 

مسأله توسعه همان  یا  شهرنشینی  فرایند  ی ی 
کالن  مناطق  می مقیاس  ش شهری  در  رایط  دانند. 

 
1 Shahsavarian 
2 Tabibian and Asadi 

شدن کنترل و مدیریت  وجود تفرق سیاسی، پخش 
می  مختلف  سیاسی  قلمروهای  میان  تواند  شهری 

های  ی مسکونی را به حومه رشد جمعیت و توسعه
دورتر و نواحی پیرامونی شهر انتقال دهد، که این امر  

به  وسعتنوبه نیز  به  خود  پراکندهی  رویی  یافتن 
 (.15- 16:  2008، 2انجامد. )طبیبیان و اسدی می

ابزارهای   تأثیر  چگونگی  مطالعات  از  بسیاری 
بازار مسکن محلی، به  بر  را  ویژه قیمت  کنترل رشد 

کرده مسکن  بررسی  جدید  مطالعات  های  این  اند. 
می به اثبات  غیرمستقیم  در  طور  ساکنان  که  کنند 

شود،  ها اعمال می قلمروهایی که کنترل رشد در آن
را  هزینه باالیی  این  پرداخت می ی بسیار  به  کنند و 

ها کنترلی بر  جوار، که در آن دلیل به قلمروهای هم
نمی  اعمال  نقل رشد  می شود،  چراکه مکان  کنند؛ 

دهد  وساز را افزایش می ی ساخت کنترل رشد، هزینه
های جدید  که این امر خود موجب تورم قیمت مسکن 

کنترل می اعمال  جواز  شود.  سقف  مانند  هایی 
ضوا  عمومی،  مسکونی،  تسهیالت  مقررات  و  بط 

محدوده  یا  شهری  رشد  به  مربوط  های  ضوابط 
هزینه  و...  زمین  قطعات  بزرگی  حداقل  ی خدماتی، 

خانه ساخت  برای  را  می وساز  افزایش  دهد  سازان 
   (.15)همان:  

 تغییرات فضایی الگوهای رشد شهر  2.2
مدنی  حیات  شکل  فضایی،  تبلور  شهر    - شکل 

جوامع شهری در مکان  های اجتماعی شهر و فعالیت
عینیت،   و  ذهنیت  از  ترکیبی  در  که  بوده  فضا  و 
نیروهای   تعامل  حاصل  و  یافته  ترکیبی  ماهیتی 

)رهنما،   است  بوده  مکان 3( 101:  1387بسیاری   .
میفعالیت تعیین  را  رشد  فرم  شهرها  در  کند. ها 

فضایی عناصر    عنوان پیکربندیدرواقع، فرم شهری به
ی شهری ازجمله الگوی فضایی  ثابت در یک منطقه

اراضی و تراکم آن  ونقل و  ها و طراحی حمل کاربری 
می  تعریف  )زیرساخت   .Anderson et alشود 

به 1996 شهری  فضایی  ساختار  اما  فرم،  (؛  غیراز 
شود.  توسط ارتباطات میان مراکز شهری تشریح می 

3 Rahnama 
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  موثر بر شکل تحلیل ساختاری عوامل  . خاکپور براتعلی شکوهی،  اجزاء محمد  ،  داوری الهام   سیده
 شهر ساری( 

شه فضایی  ساختار  این،  بر  مفهوم  عالوه  یک  ری 
جامع است که شامل فرم شهری و تعامالت شهری  

(. با تفاسیر باال، در ابتدا تغییر Bourne 1982است )
زمان   طول  در  را  )مرکز شهر(  شهر  فضایی  ساختار 

پدیده مثابهبه قرار  ی  بحث  مورد  )میکرو(  خرد  ای 
ای  دهیم. در بخش دوم تحول در سطح منطقهمی
 شود. )ماکرو( بحث می ای کالن عنوان پدیده به

 

تحول فرم شهری در سطح شهر   2.3
 )خرد( 

دهد،  تکامل ساختار شهر که در سه مرحله رخ می 
با مدل  و نظریه بهتر است  های رشد  های کالسیک 

مرحله در  شود.  داده  شهری،  توضیح  رشد  اول  ی 
بخش هسته از  متشکل  مرکزی  های  تجاری  های 

(CBD  در تراکم  و  عمومی  اراضی  کاربری  با  قالب  ( 
طورکه جمعیت  گیرد، همان مناطق متمرکز شکل می 

شود و  یابد یا تمرکز درون شهر بیشتر می افزایش می 
می  شکل  منطقه  هر  در  بیرونی  گسترش  گیرد  یا 

(Burgess et al. 1925تمام مناطق شهری چرخه .)  ی
سر   پشت  را  مهاجران  توسط  پراکندگی  و  تمرکز 

ستجوی شرایط  که مهاجران در ج طوری گذارند. به می
سمت خارج  تدریج به بهتر زندگی با افزایش درآمد به

 Cresseyکنند )ی شهر متمرکز حرکت می از هسته 
پدیده 1938 همانند  شهر  جمعیت  درحقیقت،  ی (. 

به  جزرومد،  می موجی  گسترش  خارج  یابد؛  سمت 
به سمت خارج حرکت  همان  رودخانه  امواج  طورکه 

ش، تراکم از مرکز  کنند. در فرایند تدریجی گستر می
می  کاهش  پیرامون  سمت  رشد  به  منطقه  و  یابد 
با پر کردن سکونتگاه سمت  های قبلی، به حداکثری 

می  حرکت  )بیرون  مدل  Blumenfeld, 1954کند   .)
به  متمرکز  یک رشد  رشد  و  دنبال  تراکم  نواخت 

ای است که با توجه  صورت دایرهگسترش بیرونی به 
های جغرافیایی  ویژگی ونقل و سایر  ی حمل به شبکه

گیرد. همچنین،  موجود در منطقه مورد بحث قرار می 
بر تغییر شکل شهری با بهبود در تکنولوژی   محققان

کرده حمل بحث  )ونقل  ؛  Newling 1969اند 

Thompson 1977  ؛Berg 1972  ؛Muller 1986  ؛
Newman 1995 ؛Batty et al. 2003 ) 

در لبه  ی فشار از مرکز و تجمع  رشد شهر نتیجه
است که منجر به حرکت از هسته در تمام جهات  

مکان )به وجود  جز  توپوگرافی  آن موانع  در  که  هایی 
با حضور  دارد( می  مناطق  بیرونی  این حرکت  شود. 

حمل دایرهشبکه  شکل  شکل  ونقل،  به  را  شهر  ای 
می تغییر  کالسیک،  ستاره  شهری  رشد  مدل  دهد. 

کند و بیان  ی بیشتر ادعای مدل رشد متمرکز را رد م
ای )البته نه در  های دایره کند که توسعه در بخش می

دایره  می یک  شکل  کامل(  این،  ی  بر  عالوه  گیرد. 
)شبکه توسعه شعاع  امتداد  در  مسکونی  ی  ی 

یا دیگر ویژگی حمل و  بیرون قرار  ونقل  های جذاب( 
 Hoytشکل )گیرد و رشد جدید در بخش قوسی می

می 1939 اضافه  مرحله(  یک  شود.  از  تغییر  دوم،  ی 
ای است. در  ای به چندهستههستهرشد شهری تک 

ای، رشد لزوماً در اطراف  مدل رشد شهری چندهسته
رخ   هسته  چند  حول  در  بلکه  نبوده؛  هسته  یک 

دهد. رشد ممکن است در اطراف مرکز سنتی رخ  می
می  دیگر  مراکز  اما  حالت  دهد؛  تغییر  در  توانند 

اطراف  حمل در  فعالیتخوشهونقل،  از  های  ای 
در   مراکز  این  یابند.  توسعه  صنعتی  یا  تجاری 

شبکه فاصله به  و  دارند  قرار  اصلی  مرکز  از  ی ای 
متصل  حمل است،  خصوصی  عمدتاً  که  ونقل 

) می درواقع،  Harris and Ullman 1945شوند   .)
های اقتصادی در سطح  بندی افراد و فعالیت خوشه

انه در داخل شهر  عنوان رشد چندگتجمع شهری به 
ها نتوانند این  که دولت شده است. هنگامی   شناخته
بندی را حفظ کنند، منجر به گسترش و شروع  خوشه
می مرحله سوم  مرحله ی  سومین  شود. 
هسته درهم  که  جایی  است،  شهری  های  آمیختگی 

تبدیل می  توده  به یک  فرایند رشد  چندگانه  شوند. 
به هسته  گسترش  با  هسته شهری  ای  هسمت 

های موجود  شود و در شکاف ی جدید آغاز می توسعه
دهد و منجر  ها به گسترش خود ادامه می در هسته 
درهم  منطقهبه  پخش آمیختگی  شهری  شدهی  ی 
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل . سیده الهام داوری ، محمد اجزاء شکوهی، براتعلی خاکپور
 شهر ساری( 

ی شهری  ی اولیهعنوان هستهتواند به شود که می می
 (.Dietzel et al. 2005برای روند دوباره شروع شود ) 

محققان   برخی  نظر   ;Newling (1969)طبق 
Batty et al. (1990)عنوان یکی از  رویی به ، پراکنده

گسترش   و  کم  تراکم  از طریق  رشد شهری،  مراحل 
شود. عالوه بر این، این گسترش  افقی مشخص می 

پدیده  یک  شهری،  پیرامون  مناطق  در  ی  ناگهانی 
شهرنشینی   تکامل  از  بخشی  بلکه  نیست؛  ایستا 

ودگذر در  یک وضعیت و یا یک حالت ز   است. این 
افقی   گسترش  اگر  حتی  است؛  رشد شهری  فرایند 

یک  برای  شهری  را  آن  باید  باشد،  موقت  فاز 
هزینه صرفه و  کمیاب  طبیعی  منابع  در  های  جویی 

زیرساخت نگه به داری  داد.  کاهش  خالصه،  ها  طور 

های فعالیتی در شهرها تحوالت فرم شهری در  خوشه
می  نشان  را  خرد  فرم شهرسطح  تحول  در  دهد.  ی 

شماره  شکل  در  خرد  داده    1ی  سطح  شده نشان 
های زمانی  ی دوره دهندهنشان   Tکه  طوری است. به 

می  مرحلهمتفاوت  در  فعالیت باشد.  اول،  های  ی 
ای طور خوشه های مجزا از هم و به شهری در هسته

ی دوم، بعد از چندین دهه  گیرند. در مرحله شکل می 
میخوشه شکل  متفاوت  )های  رشد گیرند 

سال چندهسته گذشت  از  پس  نهایتاً  رشد  ای(.  ها، 
خوشه درون  شکلزای  به  منجر  گیری ها 

به ساختمان و  فشرده  می همهای  اما  پیوسته  گردد؛ 
به   منجر  و  نباشد  فشرده  است  ممکن  رشد  این 

پراکنده توسعه رویی  ی کم تراکم شهری و در اصالح 
 شود. 

 

 
 های فعالیتی تحول رشد شهرها براساس خوشه  1  شکل 

 (. Jain, 2013: 24مأخذ: ) 

 

تحول ساختار فضایی شهری در   2.4
 ای )کالن(سطح منطقه

منطقه سطح  تحت  در  شهری  فضایی  ساختار  ای، 
و   شهری  مراکز  میان  ارتباطات  و  تعامالت  تأثیر 

فعالیت خوشه ساختار  بندی  دارد.  قرار  شهری  های 
  - فضایی در سطح منطقه با کمک چهار بعد، تجمع 

تمرکز و  تجمع  قرار    - عدم  بحث  مورد  تمرکززدایی 
گرفته است. تمرکز به وابستگی زیاد به شهر اصلی  
ارتباطات عملکردی،   یا  تعامل  ازلحاظ  اصلی  یا مرکز 
این   دارد.  اشاره  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

غیرمسکونی  درجه و  تحوالت مسکونی  که  است  ای 

( تجاری  مرکزی  منطقه  نزدیکی  یک  CBDدر  در   )
واقع  شهری  درحالی منطقه  است؛  که  شده 

های شهری اشاره  بندی فعالیتتمرکززدایی به خوشه
(. در مقابل، عدم تجمع  Glaster et al 2001)دارد  

به  مرکز  از  حرکت  فضایی  فرایند  بیرون  یک  سمت 
(. عالوه بر این،  Morris and Lowder 1992است )

یا   شهر  یک  در  اشتغال  و  شهری  جمعیت  تجمع 
ای و  هستهی شهری، تک چندین شهر در یک منطقه

 Meijers andکند )ای شدن را تعریف میچندهسته
Burger 2010 تک شکل  به هسته(.  یک  ای  عنوان 

هسته با تراکم باال با عملکرد اقتصادی، مسکونی و  
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شناخته شهر  سیاسی  مشكالت  است.  شده 
به چندین مراكز  درون  از هسته  را  مرزی، عملکردها 

از شهر اصلی متمركز می  یا تنش  شهری دور  کنند. 
به   منجر  مرکز  از  گریز  و  مرکزگرا  نیروهای  بین 

هسته تمرکزز  از  خوشه دایی  به  سنتی  در  ی  بندی 
می  متعددی  تخصصی  شکل  مراکز  به  که  شود 

(. عالوه بر  Smith 2011باشد )ای رشد می چندهسته
کالن  فضایی  ساختار  هستهاین،  یک  از  ی  شهری 

مرکزی اشتغال مجزا به محل اشتغال و سکونت در  
شود. این مراکز  جا می ی حومه )مرکز( جابه محدوده 

حمایت    ایحومه دولت  مداخالت  توسط  که 

حومه  می سکونتی  مراکز  و  اشتغال  مرکز  به  شوند، 
می  )تبدیل  ازاین Romanos 1978شوند  یک  (؛  رو، 

شود.  هسته در طول زمان به چند هسته تبدیل می 
سیاست به  در  بسته  فضایی  ساختار  دولت،  های 

مرحله از  منطقه  هسته سطح  )رشد ی  ای 
نی، به مراکز حومه )یا  ای( در طی شهرنشیهسته تک

توسعه و  افقی  رشد  خوابگاهی(،  ی  شهرهای 
حومهچندهسته طی  در  تمرکز(  ای  )عدم  نشینی 
ساختارهای فضایی مختلف    2شود. شکل  تبدیل می 

عدم تمرکز  -عدم تجمع، و تمرکز- را در چهار بعد تجمع
 دهد. نشان می 

 

 
 ای )کالن( ی ساختار فضایی در سطح منطقه ابعاد چهارگانه  2  شکل 

 (Jain, 2013: 24) مأخذ: 

 

تک تمرکز هسته رشد  بعد  تحت  قرار    -ای  تجمع 
در   اشتغال  چراکه  و    CBDگرفت؛  شده  متمرکز 

هسته یا  هسته  در  شهری  جمعیت  مناطق  های 
فعالیت  سایر  و  مجتمع  اشتغال  است.  های  متمرکز 

وابستگی  و    شهری،  شهری  مراکز  بین  عملکردی 
)به  شهر  درجهاطراف  خالصه،  تمرکز  طور  ی 

می هسته تک افزایش  را  )ای(   .Anas et alدهد. 
ی میزان  دهندهها نشان (. عالوه بر این، هسته2008

توسعه  تکالگوی  مرکزیت  هسته ی  و  هستند  ای 
شهری  سنجه مناطق  برای  مناسب  بسیار  ای 

 . (Glaster et al. 2001)هسته است تک

ای، به معنای مراکز بسیار است.  رشد چندهسته 
چندهسته رشد  این،  بر  ارتباطات  عالوه  به  ای 

اشاره   توزیع متوازن  با  بین شهرهای  عملکردی قوی 
رویی  (. پراکنده Meijers and Burger 2010کند )می

باشد؛ زیرا  دلیل عدم تمرکز و عدم تجمع می شهری به



 
 

162 

 . 178تا  149 صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

 

گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل . سیده الهام داوری ، محمد اجزاء شکوهی، براتعلی خاکپور
 شهر ساری( 

به   اشتغال و توسعه با جمعیت  طور سراسر  مرتبط 
ای( یا مجتمع )کاهش  یافته و متمرکز )خوشهگسترش

منطقه یک  به  عملکردی(  یا  وابستگی  شهری  ی 
پراکنده زیرمجموعه  این،  بر  عالوه  نیست.  رویی  ها 

با  کنندهتوصیف مرکزی  هسته  از  شهر  حرکت  ی 
ای طوالنی از  ی زمین در فاصله فزایش سطح توسعها

ای مرکز شهر است. این فرایند کالن در سطح منطقه
 (. Schneider and Woodcook 2008دهد )رخ می 

توسعه و  رشد  الگوهای  شهر  موضوع  کالبدی  ی 
پراکنده به الگوی  )ویژه  شهری  در  Sprawlرویی   ،)

پیشرفته کشورهای  خصوصاً  کشورها  از  ای  بسیاری 
مانند استرالیا و آمریکا مورد مطالعه قرارگرفته است.  
چگونگی   بررسی  به  تحقیقات  این  از  تعدادی 

درجه محاسبه پراکندهی  و  ی  فشردگی  رویی/ 
اند و بعضی  شده در این زمینه پرداختههای ارائهمدل 
ها سعی در شناخت اثرات و پیامدهای مثبت و  از آن 

محیطی ناشی از  منفی اجتماعی، اقتصادی و زیست 
داشته  پدیده  با  این  ارتباط  در  ایران  کشور  در  اند. 

گیری و رشد فرم فضایی  تحلیل عوامل مؤثر بر شکل
پاره  در  ایران جز  دانشگاهی،  شهرهای  تحقیقات  ای 

های جامعی صورت نگرفته است. پژوهش  پژوهش 
با    -حاضر، عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی فضایی را 

 .کندررسی می روش تحلیل ساختاری ب

 

 روش تحقیق 3
مقاله تحقیق،  انجام  روش  ازنظر  مقاله  ای این 

داده-توصیفی  است.  روش  تحلیلی  با  نظری  های 
و داده  تهیه  اسنادی  پیمایشی  به روش  های تجربی 

های توسعه از روش  ی پیشرانشده است. در تهیه
های تجربی روش پیمایشی  مطالعات اسنادی و داده 
اس دلفی  روش  انتخاب    تفادهبراساس  است.  شده 
گیری هدفمند بوده است.  تیم دلفی، با روش نمونه 

شامل انتخاب معیارهای  نظری، تسلط خبرگان 
پژوهش   در مشارکت توانایی و تمایل عملی، یتجربه 

خبرگان،  تعداد تعیین در و دسترسی به آنان است و
 

1 Ghazi Mirsaeed 

بوده   هادیدگاه  جامعیت  از اطمینان کسب مالک 
شرکت  خبرگان  تعداد  عموماً  است.  دلفی  در  کننده 

 معیارهای توجه به شده و بانفر تعیین    20تا    14بین  
مراکز    20تعداد   فوق، متخصصان  و  خبرگان  از  نفر 

پژوهش   در  شرکت  برای  پژوهشی،  و  دانشگاهی 
که  انتخاب   متخصصان  مشخصات  است.    20شده 

نفر با    6د شامل  نفر مرد( هستن 12نفر زن و   8نفر )
ریزی  نفر جغرافیا و برنامه  4مدرک کارشناسی ارشد )

  3نفر با مدرک دکتری )  6نفر شهرسازی(،    2شهری و  
نفر شهرسازی(    3ریزی شهری و  نفر جغرافیا و برنامه

شامل    8و   دیگر  و    3نفر  جغرافیا  استاد  نفر 
نفر    2نفر استاد شهرسازی و    3ریزی شهری،  برنامه

محی استاد  چند  ط هم  طی  در  است.  بوده  زیست 
بهدهه  اخیر،  آن  ی  پی  در  و  افزایش جمعیت  دلیل 

مسأله  شهرنشینی،  توسعه ازدیاد  و  گسترش  ی ی 
مدیریت  بی  برای  را  زیادی  مشکالت  شهرها  سامان 

منظور هدایت این امر  شهری ایجاد کرده است که به
بهینه  ساختار  مسیر  برنامهدر  شهری،  و  ی  ریزان 

بیش  مدل مدیران  از  استفاده  پی  در  در  ازپیش  ها 
اند )قاضی میر  بینی فرایند رشد شهری برآمده پیش 

(. در پردازش اطالعات از روش تحلیل  1:  2018،  1سعید 
نرم  در  ساختاری  متقابل    MICMACافزار  اثرات 

شده است. با استفاده از روش دلفی تعداد  استفاده  
به  28 متغیرهایمتغیر  انتخاب   عنوان  شده اولیه 

و   متخصصان  از  اول  راند  در  روش،  این  در  است. 
شود  ی موردمطالعه درخواست می کارشناسان حوزه 

ی موضوع ارائه دهند. در  که نظریات خود را درباره 
شناسایي   جهت  حاضر  پژوهش  در  راستا،  این 

اولیه شکلمتغیرهای  در  مؤثر  فرم  ی  رشد  و  گیری 
جست  به  ابتدا  ساری،  شهر  انتخفضایی  اب  وجوی 
حوزه در  کارشناسان  و  موردمطالعه متخصصان  ی 

آن   پرداخته  انتخاب  از  بعد  و  انجام  شده  فرایند  ها، 
ها در رابطه با فرم  پرسشگری و استخراج نظرات آن

  36گرفته و بعد از پایش    فضایی شهر ساری انجام 
عنوان متغیرهای مؤثر  متغیر به  28متغیر، درنهایت  
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افزار با استفاده از نرم   شد و بر فرم فضایی انتخاب  
 .وتحلیل شدندمیک مک، تجزیه 

 

 گیری و رشد فرم فضایی شهر ساری عوامل مؤثر بر شکل  2  جدول 

 نام معیار ردیف
عالمت  

 اختصاری
 نام معیار ردیف

عالمت  
 اختصاری

 pop 15 رشد جمعيت  1
تعداد باالي واحدهاي  

 مسکوني خالي
housing 

 migration 16 های روستا شهري مهاجرت 2
های  عدم توجه به پتانسیل

 توسعه دروني 
infill 

 price 17 قيمت زمين  3
ی تجن و  وجود رودخانه

 شرايط اقليمي مناسب 
river 

4 
عدم رعايت ضوابط و مقررات  

 ساز ساخت
rules 18 

محورهاي عملکردي شهري و  
 فراشهری ضعيف 

axes 

 location 19 موقعيت گذرگاهي شهر ساري 5
زیست و  آلوده کردن محیط
 کمبود فضاي سبز 

pollution 

 agri 20 وجود اراضي مرغوب کشاورزي 6
عدم مشارکت مردم در اجراي  

 ی شهري های توسعهطرح
participat 

 management ناکارآمدي مديريت شهري land 21 سياست واگذاري زمين و مسکن  7

8 
تمايل روزافزون به استفاده از  

 اتومبيل شخصي 
automobile 22 

عدم استفاده بهينه از اراضي  
 باير

barren 

 mobility 23 حرکات مرکز پيرامون  9
های  گرايش به ايجاد راسته

 تخصصي 
market 

 policy 24 نقش اقتصاد سياسي  10

گذاری  فقدان سرمایه
خصوصي در جهت اجراي  

 هاپروژه
invest 

11 
ضعف و عدم رعايت  

 ی ارتباطي مراتب شبکهسلسله
roads 25 

کمبود نيروي انساني  
 متخصص 

expert 

12 
احكام اسناد فرادست برنامه براي 

 ارتقای شهر ساري
rulings 26 

فقدان سازگاري عناصر مهم  
 جوار کارکردي هم

adapt 

13 

ها و  ناهماهنگي ميان سازمان
ی  نهادهاي مرتبط با امر توسعه

 شهري 
imbalance 27 هااستقرار نامناسب کاربری landuse 

 villages 28 پيوستن روستاهاي مجاور به شهر  14
مرکزيت استان و تجهيز آن  

 ای به خدمات برتر منطقه
centrality 

 ( 1398ای،  )منبع: مطالعات کتابخانه 
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 ها و بحثیافته 4
 جغرافیایی شهر ساری ی محدوده  4.1

کیلومترمربع، مرکز   30شهر ساری با وسعت تقریبی 
طور مرکز شهرستان ساری   استان مازندران و همین 

است. ازلحاظ موقعيت طبيعي، اين شهر در جنوب  
منطقه در  و  مازندران  جلگهدرياي  شهرستان  ی  ای 

های جنوبي و جنوب  ساري قرار گرفته و تنها قسمت 
ارتفاع منتهي  ماهورهای كم ها و تپه آن به کوه   غربي 

رودخانهمی پرآب شود.  از  كه  تجن  ترین  ی 
جنوبي  رودخانه  ارتفاعات  از  است  استان  های 

شهرستان سرچشمه گرفته و از بخش شرقي شهر  
کند. ازلحاظ توپوگرافي عمومي، شهر ساري  عبور می 
استقرار یافته و شيب    100ی ارتفاعي صفرتا  در طبقه 

 عمومي شهر از جنوب به شمال و بسيار ماليم است. 

 

 

 تحلیل کلی محیط سیستم  4.2
متغیر  28براساس روش دلفی که در باال اشاره شد،  

بر  به مؤثر  عوامل  فرم  شکلعنوان  رشد  و  گیری 
شده است، سپس با  فضایی شهر ساری شناسایی  

یا ساختاری   اثرات متقابل  تحلیل  از روش  استفاده 
نرم  عوامل   MICMAC افزارتوسط  استخراج  جهت 

اصلی تأثیرگذار بر وضعیت آینده محیط موردمطالعه  
متغیرها   تعداد  براساس  گرفتند.  قرار  تحلیل  مورد 

ماتریس   این  می   28*28ابعاد  دادن  قرار  با  باشد. 
عوامل در یک ماتریس تأثیر هرکدام از این عوامل بر  

وزن  توسط  صفرتا  یکدیگر  )از  عوامل  به  (  3دهی 
باهم   دخیل  عوامل  ارتباطات  تمامی  شد.  مشخص 

می  قرار  سنجش  که  مورد  برتر  عوامل  تا  گیرد 

تعداد   شوند.  استخراج  دارند،  بیشتری  تأثیرگذاری 
شده بار در نظر گرفته    2ها برهم  تکرار تعامل متغیر 

درجه  و  ماتریس  است  پرشدگی  درصد    % 92.35ی 
آینده  بر  مؤثر  متغیرهای  پراکندگی  و  شهر  است  ی 

می  نشان  را  مجموع  ساری  از  ی  رابطه   724دهد. 
ماتریس قابل این  در  صفر،    60،  ارزیابی  عدد  رابطه 
رابطه    269رابطه عدد دو و    267رابطه عدد یک،    188

براساس   ماتریس  همچنین،  است.  بوده  سه  عدد 
با  شاخص آماری  داده   2های  چرخش  از  بار  ای 

درصد برخوردار بوده که    97شدگی  مطلوبیت و بهینه
پرسش  باالی  روایی  از  پاسخ حاکی  و  آن  نامه  های 

لیل کلی محیط سیستم و  است. در ادامه جهت تح
ها و عوامل کلیدی  درنهایت جهت شناسایی پیشران 

 شده است.  مؤثر بررسی 

 موقعیت جغرافیایی شهر ساری  3  شکل 

 1399مأخذ: ترسیم نگارندگان، 



 

165 

 . 178تا  149 صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  موثر بر شکل تحلیل ساختاری عوامل  . خاکپور براتعلی شکوهی،  اجزاء محمد  ،  داوری الهام   سیده
 شهر ساری( 

 های ماتریس اثرات متقاطع ی داده تحلیل اولیه  3  جدول 

 شاخص 
ابعاد 

 ماتریس
تعداد  
 تکرار 

بدون تأثیر  
 )صفر( 

تأثیر اندک  
 )یک( 

تأثیر میانه  
 )دو(

زیاد   تأثیر
 )سه(

 جمع 
میزان  

 پرشدگی 
 % 92.35 724 269 267 188 60 2 28 مقدار 

 های پژوهش( )منبع: یافته 

 

تشکیل   مرحله،  اولین  متغیرها،  شناسایی  از  پس 
های  نشست  از مستخرج ماتریس مقایسات زوجی

باشد که در آن  نفر( می  20 مدیران )درمجموع دلفی 

از هر تأثیر میزان  متغیرها سایر بر متغیرها یک 
 است. شده سنجیده

 

 افزار میک مک( های پژوهش، خروجی نرم )منبع: یافته 
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل . سیده الهام داوری ، محمد اجزاء شکوهی، براتعلی خاکپور
 شهر ساری( 

 

ارزیابی پالن تأثیرگذاری و   4.3
 تأثیرپذیری متغیرها 

صفحهشیوه در  متغیرها  پراکنش  و  توزیع  ی  ی 
ناپایداری   یا  و  پایداری  میزان  از  حاکی  پراکندگی، 

حوزه در  است.  اثرات  سیستم  تحلیل  روش  ی 
نرم  تحت  ساختاری،   MICMAC افزارمتقاطع/ 
شده است که به  درمجموع دو نوع پراکنش تعریف  

های ناپایدار معروف  های پایدار و سیستمنام سیستم
سسیستم  در  متغیرههستند.  پراکنش  پایدار  ا  های 

متغیرها    Lصورت  به برخی  یعنی  است؛  انگلیسی 
باال   تأثیرپذیری  دارای  برخی  و  باال  تأثیرگذاری  دارای 

سیستم در  دسته  هستند.  سه  مجموع  پایدار  های 
قابل بسیار  متغير  متغیرهای  است:  مشاهده 

متغیرهای   کلیدی(،  )عوامل  سیستم  بر  تأثیرگذار 

)متغیرهای   سیستم  خروجی  متغیرهای  و  مستقل 
عوامل  ن از  یک  هر  جایگاه  سیستم،  این  در  تیجه(. 

به نیز  آن  نقش  و  مشخص  قابلکامالً  ارائه  وضوح 
در سیستم مقابل،  در  وضعیت  است.  ناپایدار  های 

سیستمپیچیده  از  این  تر  در  و  است  پایدار  های 
صفحه   قطری  محور  حول  در  متغیرها  سیستم، 
حالت   مواقع  اکثر  در  متغیرها  و  هستند  پراکنده 

دهند  ابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان می بین
که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل  

(. در سیستم ناپایدار نیز  Godet, 2003: 21کند )می
قابل  زیر  متغیرهای  متغیرهای  است:  مشاهده 

و   ریسک  )متغیرهای  دووجهی  متغیرهای  تأثیرگذار، 
تنظیم متغیرهای  هدف(،  متغیرهای  متغیرهای  ی، 

 تأثیرپذیر یا نتیجه سیستم و متغیرهای مستقل.

 

 

آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای مؤثر بر  
می  ساری  شهر  فضایی  فرم  فهمید،  رشد  توان 

وضعیت ناپایداری سیستم است. متغیرها دارای دو  
تأثیرات   و  مستقیم  تأثیرات  هستند؛  تأثیر  نوع 

به ادامه  در  که  داده  غیرمستقیم  توضیح  تفصیل 
 شود. می

ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری   4.4
 م متغیرها مستقی

از   هرکدام  متغیرها،  مستقیم  تأثیرات  تحلیل  جهت 
سنجیده  MICMAC افزارروابط متغیرها توسط نرم 

جدول  می به  توجه  با  درجه  ،5شود.  و  ی  میزان 
آمده    دست تأثیرات مستقیم متغیرها بر همدیگر به 

به همچنین  شیوهاست،  اینکه  و  دلیل  توزیع  ی 
ف رشد  بر  مؤثر  متغیرهای  شهر  پراکنش  فضایی  رم 

 الگوی سیستم پایدار و ناپایدار  4  شکل 

 (Godet, et al., 2003: 22 ) 
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  موثر بر شکل تحلیل ساختاری عوامل  . خاکپور براتعلی شکوهی،  اجزاء محمد  ،  داوری الهام   سیده
 شهر ساری( 

صفحه  در  ناپایداری  ساری  از  حاکی  پراکندگی،  ی 
دسته متغیر )متغیرهای    5سیستم است؛ بنابراین،  

تنظیمی،   متغیرهای  دووجهی،  متغیرهای  تأثیرگذار، 

مستقل(  متغیرهای  تأثیرپذیر،  متغیرهای 
 شود. شناسایی هستند که توضیح داده می قابل

 

 میزان تأثیرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر  5  جدول 

N°  میزان تأثیرپذیری میزان تأثیرگذاری  متغیر 

 30 50 رشد جمعيت  1

 68 48 های روستا شهري مهاجرت 2

 73 67 قيمت زمين  3

 64 56 وسازعدم رعايت ضوابط و مقررات ساخت 4

 51 49 موقعيت گذرگاهي شهر ساري 5

 37 68 وجود اراضي مرغوب کشاورزي 6

 60 62 سياست واگذاري زمين و مسکن 7

 64 53 تمايل روزافزون به استفاده از اتومبيل شخصي 8

 71 47 حرکات مرکز پيرامون  9

 57 54 نقش اقتصاد سياسي  10

 67 67 ی ارتباطيمراتب شبکهضعف و عدم رعايت سلسله 11

 48 40 برنامه براي ارتقای شهر ساري احكام اسناد فرادست   12

 51 58 ی شهريها و نهادهاي مرتبط با امر توسعهناهماهنگي ميان سازمان 13

 68 59 پيوستن روستاهاي مجاور به شهر  14

 31 49 تعداد باالي واحدهاي مسکوني خالي 15

 59 52 ی درونيهای توسعهعدم توجه به پتانسیل 16

 25 58 ی تجن و شرايط اقليمي مناسب رودخانهوجود  17

 56 47 محورهاي عملکردي شهري و فراشهری ضعيف  18

 67 57 زیست و کمبود فضاي سبزآلوده کردن محیط 19

 54 57 ی شهري های توسعه عدم مشارکت مردم در اجراي طرح 20

 67 69 ناکارآمدي مديريت شهري  21

 54 51 اراضي باير عدم استفاده بهينه از  22

 36 46 های تخصصيگرايش به ايجاد راسته 23

 49 52 هاگذاری خصوصي در جهت اجراي پروژهفقدان سرمایه 24

 39 46 کمبود نيروي انساني متخصص 25

 54 49 جوارفقدان سازگاري عناصر مهم کارکردي هم 26

 70 57 ها استقرار نامناسب کاربری 27

 59 61 ای استان و تجهيز آن به خدمات برتر منطقهمرکزيت  28

 Totals 1529 1529 
 ( افزار میک مک های پژوهش، خروجی نرم )منبع: یافته   
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل . سیده الهام داوری ، محمد اجزاء شکوهی، براتعلی خاکپور
 شهر ساری( 

: متغیرهایی که درصد تأثیرگذاری  متغیرهای تأثیرگذار
آن آن تأثیرپذیری  به  نسبت  باالتر  ها  بسیار  ها 

تأثیرگذار نامیده می  این  هستند، متغیرهای  شوند و 
تأثیرپذیری    - متغیرها در شمال غربی پالن تأثیرگذاری  

بوده و  قرار می  تأثیرگذار  بیشتر  این متغیرها  گیرند. 
بنابراین سیکم تأثیرپذیر هستند؛  به  تر  ستم بیشتر 

تأثیرگذار   متغیرهای  دارد.  بستگی  متغیرها  این 
ها هستند؛ زیرا تغییرات سیستم  ترین مؤلفه بحرانی 

ها است و میزان کنترل بر این متغیرها  وابسته به آن 
می  مهم  متغیرها،  بسیار  این  دیگر،  طرف  از  باشد. 

شوند. متغیر  متغیرهای ورودی سیستم محسوب می 
مرغوب   اراضی  رودخانه وجود  وجود  و  ی کشاورزی 

تجن و شرايط اقليمي مناسب جزو متغیرهایی است  
 که بسیار مهم و تأثیرگذار هستند.

دووجهی دارای  متغیرهای  که  متغیرهایی   :
تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری باال هستند و هر عملی  
نیز  متغیرها  سایر  روی  بر  متغیرها،  این  روی  بر 

خو ایجاد  را  تغییری  و  موقعیت  واکنش  کرد.  اهد 
قرارگیری این متغیرها در پالن تأثیرگذاری تأثیرپذیری  
در ناحیه شمال شرقی قرار دارند. متغیرهای دووجهی  

تبدیل  جهت  را  باالیی  بسیار  به  ظرفیت  شدن 
متغیرهای کلیدی سیستم دارا هستند. متغیرهای زیر  

آن قرارگیری  موقعیت  به  توجه  پالن  با  در  ها 
دووجهی  تأثی  -تأثیرگذاری متغیرهای  جزو  رپذیری 

شوند: ناکارآمدي مديريت شهري، قيمت  شناخته می
رعايت سلسله عدم  و  ی  مراتب شبکه زمين، ضعف 

ارتباطي، سياست واگذاري زمين و مسکن، مرکزيت  
منطقه برتر  خدمات  به  آن  تجهيز  و  ای،  استان 

آلوده  شهر،  به  مجاور  روستاهاي  کردن  پيوستن 
ضاي سبز، استقرار نامناسب  زیست و کمبود فمحیط
ها، نقش اقتصاد سياسي، عدم رعايت ضوابط  کاربری 

 وساز.و مقررات ساخت 

: این متغیرها در اطراف مرکز  متغیرهای تنظیمی
تأثیرگذاری   پالن  یا  نمودار  قرار    -ثقل  تأثیرپذیری 

توانند به متغیرهای تأثیرگذار  دارند. این متغیرها می 
قاء یابند. متغیرهای زیر با  و یا متغیرهای دووجهی ارت

  - ها در پالن تأثیرگذاری توجه به موقعیت قرارگیری آن
می  شناخته  تنظیمی  متغیرهای  شوند:  تأثیرپذیری 

ها و نهادهاي مرتبط با امر  ناهماهنگي ميان سازمان
اجراي   در  مردم  مشارکت  عدم  شهري،  توسعه 

سرمایه طرح  فقدان  و  شهري  توسعه  گذاری  های 
 ها. ت اجراي پروژهخصوصي در جه

تأثیرپذیر قسمت  متغیرهای  در  متغیرها  این   :
تأثیرگذاری   پالن  شرقی  قرار    –جنوب  تأثیرپذیری 

ها را متغیرهای نتیجه نیز نامید.  توان آن دارند و می 
و   از سیستم  باال  بسیار  تأثیرپذیری  از  متغیرها  این 
تأثیرگذاری بسیار پایین در سیستم برخوردار هستند.  

ها در  ی زیر با توجه به موقعیت قرارگیری آنمتغیرها
تأثیرگذاری تأثیرپذیر    - پالن  متغیرهای  تأثیرپذیری، 
می پيرامون،  شناخته  مرکز  حرکات  شوند: 

به  مهاجرت  روزافزون  تمايل  شهري،  روستا  های 
به   توجه  عدم  و  شخصي  اتومبيل  از  استفاده 

 ی دروني.های توسعه پتانسیل 

: در قسمت جنوب غربی پالن  متغیرهای مستقل
تأثیرپذیری قرار دارند. متغیرهای زیر با    -تأثیرگذاری

تأثیرگذاری پالن  در  قرارگیری  موقعیت  به    - توجه 
می  خوانده  مستقل  متغیرهای  شوند:  تأثیرپذیری 

رشد جمعيت، تعداد باالي واحدهاي مسکوني خالي،  
های تخصصي، کمبود نيروي  گرايش به ايجاد راسته

متخصص، احكام اسناد فرادست برنامه براي    انساني
و   شهري  عملکردي  محورهاي  ساري،  شهر  ارتقای 
مهم   عناصر  سازگاري  فقدان  ضعيف،  فراشهری 

هم  استفاده کارکردي  عدم  اراضي  جوار،  از  بهينه  ی 
باير، موقعيت گذرگاهي شهر ساري. شکل زیر ارتباط  

 . دهدافزار میک مک نشان می متغیرها را باهم در نرم 
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  موثر بر شکل تحلیل ساختاری عوامل  . خاکپور براتعلی شکوهی،  اجزاء محمد  ،  داوری الهام   سیده
 شهر ساری( 

 

 

 وضعیت متغیرها براساس تغییرات مستقیم متغیرها  6  شکل 

 افزار میک مک( نرم های پژوهش، خروجی  )منبع: یافته 

 میزان تأثیرات مستقیم متغیرها بر همدیگر  5  شکل 

 افزار میک مک( های پژوهش، خروجی نرم )منبع: یافته 
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گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل . سیده الهام داوری ، محمد اجزاء شکوهی، براتعلی خاکپور
 شهر ساری( 

ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری   4.5
 غیرمستقیم متغیرها 

افزار این روش هرکدام از روابط متغیرها توسط نرم در  
و ... رسانده و بر این اساس   5،  4، 3،  2های به توان 

می  سنجیده  متغیرها  غیرمستقیم  در  اثرات  شود. 
صفحه  پراکندگی  تحلیل  غیرمستقیم ی  تأثیرات 

شکل  بر  مؤثر  فضایی  متغیرهای  فرم  رشد  و  گیری 
صفحه همانند  ساری،  تأثیرات  شهر  پراکندگی  ی 

توان این دسته از متغیرها را در  مستقیم متغیرها می
تأثیرگذار،   متغیرهای  کرد:  شناسایی  سیستم 

هدف(،  و  ریسک  )متغیرهای  دووجهی  متغیرهای 
تأ متغیرهای  تنظیمی،  نتیجه  متغیرهای  یا  ثیرپذیر 

 سیستم و متغیرهای مستقل. 

ی نتایج تحلیل اثرات مستقیم و  آنچه از مقایسه
دسته    5آمده این است که این  دست    غیرمستقیم به 

و   تغییرات  کمترین  با  سیستم  در  را  متغیرها  از 
متغیرها جابه غیرمستقیم  تأثیرات  ارزیابی  در  جایی 

شده  میزان  تکرار  زیر  جدول  در  که  تأثیرات  اند 
انواع   پراکندگی  زیر  نمودار  و  متغیرها  غیرمستقیم 

 . دهدمتغیرها را نشان می 

 

 میزان تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر  6  جدول 

N°  میزان تأثیرپذیری  میزان تأثیرگذاری  متغیر 

 94771 153168 رشد جمعيت  1

 203170 147304 های روستا شهري مهاجرت 2

 221327 202008 قيمت زمين  3

 193646 168658 وساز عدم رعايت ضوابط و مقررات ساخت 4

 160359 151682 موقعيت گذرگاهي شهر ساري 5

 113963 204377 وجود اراضي مرغوب کشاورزي 6

 178089 188237 سياست واگذاري زمين و مسکن  7

 196166 159405 روزافزون به استفاده از اتومبيل شخصي تمايل  8

 213679 143741 حرکات مرکز پيرامون  9

 171597 162129 نقش اقتصاد سياسي  10

 200272 200221 ی ارتباطي مراتب شبکهضعف و عدم رعايت سلسله 11

 147174 125104 احكام اسناد فرادست برنامه براي ارتقای شهر ساري 12

 156475 173931 ی شهريها و نهادهاي مرتبط با امر توسعهناهماهنگي ميان سازمان 13

 202839 178979 پيوستن روستاهاي مجاور به شهر  14

 94873 150288 تعداد باالي واحدهاي مسکوني خالي 15

 182322 156998 ی دروني های توسعهعدم توجه به پتانسیل 16

 77961 178973 شرايط اقليمي مناسب ی تجن و وجود رودخانه 17

 171315 144752 محورهاي عملکردي شهري و فراشهری ضعيف  18

 200298 175935 زیست و کمبود فضاي سبز آلوده کردن محیط  19

 163144 172759 ی شهري های توسعهعدم مشارکت مردم در اجراي طرح 20

 201129 205996 ناکارآمدي مديريت شهري 21



 

171 

 . 178تا  149 صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

گیری و رشد فرم فضایی شهرها )نمونه موردی:  موثر بر شکل تحلیل ساختاری عوامل  . خاکپور براتعلی شکوهی،  اجزاء محمد  ،  داوری الهام   سیده
 شهر ساری( 

 افزار میک مک( های پژوهش، خروجی نرم )منبع: یافته 

 

 

 

N°  میزان تأثیرپذیری  میزان تأثیرگذاری  متغیر 

 166026 156418 عدم استفاده بهينه از اراضي باير 22

 113218 140164 های تخصصيگرايش به ايجاد راسته 23

 149303 160540 هاگذاری خصوصي در جهت اجراي پروژهفقدان سرمایه 24

 122744 139671 کمبود نيروي انساني متخصص  25

 165116 150924 جوار فقدان سازگاري عناصر مهم کارکردي هم 26

 209544 172155 هااستقرار نامناسب کاربری 27

 175988 181991 ای مرکزيت استان و تجهيز آن به خدمات برتر منطقه 28

 Totals 1529 1529 

 متغیرها بر همدیگر میزان تأثیرات غیرمستقیم   7  شکل 

 افزار میک مک( های پژوهش، خروجی نرم )منبع: یافته 
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جایی عوامل در تأثیرات  میزان جابه  4.6
 مستقیم و غیرمستقیم متغیرها 

جابه میزان  زیر  تأثیرات  نمودار  در  را  عوامل  جایی 
می  بیان  غیرمستقیم  و  چنانچه  مستقیم  کند. 

می  جابهمشاهده  میزان  تغییر جایی شود  بر  ها 
 موقعیت عوامل تأثیر آنچنانی نداشته است. 

 

 
 جایی عوامل در تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها میزان جابه  8  شکل 

 افزار میک مک( های پژوهش، خروجی نرم )منبع: یافته 

 

 

گیری  موقعیت عوامل مؤثر بر شکل  4.7
و رشد فرم فضایی ساری در نمودار  

 میک مک 
پیشین،   مباحث  توسعه  28طبق  بر  مؤثر  ی عامل 

فضایی و رشد فرم فضایی ساری شناسایی    -کالبدی

عامل    10ها برهم سنجیده شد و نهایتاً  و تأثیرات آن 
عنوان عامل مؤثر بر رشد فضایی ساری استخراج  به

عامل در هر دو روش مستقیم   10ی این  شد که همه 
و غیرمستقیم تکرار شدند. عوامل کلیدی با توجه به  

 باشند: ترتیب وزن به شرح جدول زیر می 
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 عوامل کلیدی تأثیرگذار )مستقیم و غیرمستقیم(  7  جدول 

 متغیر  رتبه 
تأثیرگذاری  

 مستقیم 
تأثیرگذاری  
 غیرمستقیم 

 443 451 ناکارآمدي مديريت شهري 1

 439 444 وجود اراضي مرغوب کشاورزي 2

 434 438 قيمت زمين  3

 430 438 ی ارتباطي مراتب شبکهضعف و عدم رعايت سلسله 4

 405 405 سياست واگذاري زمين و مسکن  5

 391 398 ای منطقهمرکزيت استان و تجهيز آن به خدمات برتر   6

 385 385 پيوستن روستاهاي مجاور به شهر  7

8 
ی  ها و نهادهاي مرتبط با امر توسعهناهماهنگي ميان سازمان

 374 379 شهري 

 385 379 ی تجن و شرايط اقليمي مناسب وجود رودخانه 9

 378 372 زیست و کمبود فضاي سبز آلوده کردن محیط 10
 افزار میک مک( پژوهش، خروجی نرم های  )منبع: یافته 

 

شود، در کل  طورکه در جدول فوق مشاهده می همان 
به  ساری  فضایی  فرم  رشد  بر  مؤثر  ترتیب  عوامل 

ناکارآمدي  چون  عواملی  هستند:  عوامل  این  شامل 
کشاورزي،   مرغوب  اراضي  وجود  شهري،  مديريت 

سلسله  رعايت  عدم  و  ضعف  زمين،  مراتب قيمت 
باطي، سياست واگذاري زمين و مسکن، ی ارتشبکه

برتر   خدمات  به  آن  تجهيز  و  استان  مرکزيت 
ای، پيوستن روستاهاي مجاور به شهر، وجود  منطقه

مناسب، رودخانه  اقليمي  شرايط  و  تجن    ی 
ها و نهادهاي مرتبط با امر  سازمانناهماهنگي ميان  

کردن محيط زيست و کمبود  ی شهري و آلوده توسعه
ذا با در نظر گرفتن این عوامل کلیدی  فضاي سبز . ل

شده و هوشمند در  ریزیی برنامه توان به توسعهمی
یافت. نمودار زیر نیز بیانگر وزن  شهر ساری دست 

فضایی ساری است که   - عوامل مؤثر بر رشد کالبدی
 اند.صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده به
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 های تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل با باالترین امتیاز تأثیرگذاری با جمع وزن  1  نمودار 

 افزار میک مک( های پژوهش، خروجی نرم )منبع: یافته 

 

تأثیرات   و  مستقیم  تأثیرات  حالت  دو  هر  در 
به   نسبت  وزن  باالترین  دارای  عوامل  غیرمستقیم، 

دلیل باالبودن  ثیرگذار هستند و این بهسایر عوامل تأ
اهمیت این عوامل در سیستم رشد هوشمند ساری  

 .است

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
ی فیزیکی شهر فرایندی پویا است که طی آن  توسعه

می محدوده  افزایش  شهر  فیزیکی  یابند.  های 
شدن الگوی اسکان دارای دو پیامد مختلف در  متحول 

در  است.  و شهرها  ممکن    مناطق  حالت،  نخستین 
برای   اراضی  کمبود  جمعیت،  رشد  پی  در  است 

سکونتگاه  دوم،  جانمایی  حالت  در  شود.  ایجاد  ها 
ی اراضی بیش از نیاز جمعیت صورت گرفته  توسعه

پدیده  ظهور  موجب  پراکندهو  می ی  شود  رویی 
مجموعه 1:  2019)نخعی،   پژوهش  هر  نتایج  از  (.  ای 

یا دانش  و  موضوع  پیرامون  در  مسأله   های  که  را  ای 
گیرد. ماهیت  رو هستیم، در بر می واقعیت با آن روبه 

ای مطالعات شهری و علوم مرتبط به آن،  رشتهبین
نگر جانبه های فراگیر و همهشدن دیدگاه لزوم مطرح 

عنوان بخشی از  سازد. این پژوهش، به را مطرح می
پیرامون شهر، به بررسی فرم و توسعه ی  مطالعات 

ای است کالبدی از  رداخت. فرم شهری جلوه شهری پ
مجموعه شرایط نادیده در درون شهر و درحقیقت  

تصمیم درهمگیریبازتاب  و  مجموعه  کنش ها  های 
لحاظ   این  از  شهر.  درون  در  ساختارها  و  عوامل 

ی شهری مستلزم بررسی ابعاد  ی فرم توسعهمطالعه
رو شدن  مختلف حاکم در درون شهرها است و روبه

دگرگون با   و  تغییر  جهت  در  مستلزم  آن  آن  کردن 
بخش  سایر  در  سیستماتیک  است.رویکردهای   ها 

چگونگی   و  چیستی  تشریح  حاضر  پژوهش  هدف 
هایی بود که احساس  ی شهری طی دورهروند توسعه 

رخ می تغییرات  بیشترین  آن  در  باشد.    شد  داده 
محرک و  تغییرات  این  آن ماهیت  موضوع  های  ها 

تحق این  پیگیری  اصلی  که  آنچه  و  است  بوده  یق 
شده، رهیافتی به مدل و الگوی شهر ساری در دوران  

شاخص  هدف،  این  با  بود.  اکنون  و  های  معاصر 
کالبدی   بازتاب  خود  که  شدند  شناسایی  تأثیرگذار 

شهری  مجموعه  سیستم  در  موجود  ساختاری  ی 

894

883

872

868

810
789

770

764

753

750

650

700

750

800

850

900
ناکارآمدي مديريت شهري

وجود اراضي مرغوب کشاورزي

قيمت زمين

ضعف و عدم رعايت سلسله مراتب 
شبکه ارتباطي

سياست واگذاري زمين و مسکن

مرکزيت استان و تجهيز آن به 
خدمات برتر منطقه اي

پيوستن روستاهاي مجاور به شهر

وجود رودخانه تجن و شرايط اقليمي
مناسب

ناهماهنگي ميان سازمان ها و 
نهادهاي مرتبط با امر توسعه شهري

آلوده کردن محيط زيست و کمبود 
فضاي سبز

فضايی و فرم شهری شهر ساری -ساختار کالبدیشکل گيریعوامل موثر بر
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بوده  جنبه  اند.  ساری  دو  از  ساری  شهر  رشد  به 
 :کردتوان توجه  می

شده   موجب  پیرامون  در  شهر  گسترش  الف( 
ی استحفاظی شهر  است برخی روستاها که در حوزه

اند به محل سکونت بسیاری از مهاجران  قرار داشته
رفته طی گسترشی بدون برنامه به  بدل شوند و رفته

زمره در  اکنون  و  گردند  متصل  محله شهر  های  ی 
 .شهری به شمار آیند

قابل دوم  نتیجهبرر ب( مورد  در  ی  ی توسعهسی 
برنامه  این است که در جریان  بدون  ی شهر ساری 

محله  توسعه  به این  قدیمی،  بودن  های  دارا  رغم 
پتانسیل و ظرفیت اسکان جمعیت، از دسترسی به  

شبکه سبز،  فضای  همچون  ارتباطی  خدماتی  ی 
مناسب، تأسیسات و تجهیزات شهری و غیره محروم  

ر  خود  کارکرد  و  رونق  و  دست  شده  از  اند.  داده ا 
در   متعددی  خالی  و  بایر  اراضی  همچنین، 

های مختلف شهر و در میان محالت مختلف  محدوده 
  .اندی شهر را از پایداری دور کرده وجود دارد که چهره 

نشان داد عوامل مؤثر بر رشد فرم   نتایجطورکه  همان 
به ساری  هستند: فضایی  عوامل  این  شامل  ترتیب 
مديري  مرغوب  ناکارآمدي  اراضي  وجود  شهري،  ت 

رعايت   عدم  و  ضعف  زمين،  قيمت  کشاورزي، 
شبکه سلسله واگذاري  مراتب  سياست  ارتباطي،  ی 

به   آن  تجهيز  و  استان  مرکزيت  مسکن،  و  زمين 
ای، پيوستن روستاهاي مجاور به  خدمات برتر منطقه

رودخانه  وجود  اقليمي  شهر،  شرايط  و  تجن  ی 
سازمان ميان  ناهماهنگي  نهادهاي  مناسب،  و  ها 

توسعه  امر  با  آلوده مرتبط  و  شهري  کردن  ی 
سبز.  محیط فضاي  کمبود  و  نهایی  زیست  نتایج 

های گذشته  مانند پژوهش حاصل از این پژوهش به 
 ( کالرک  و  )1965)هاروی  آنجل  اوینگ  2007(،   ،)

(2008 ( و کاجیتا  تیان و همکاران  2019(، هدایت  و   )
یی شهر، تحت  نشان داد که رشد فرم فضا((  2016)

می  سیاسی  و  مديريتی  عوامل  به  تأثیر  تواند 
درحقیقت،پراکنده  شود.  منجر  شهری   رویی 

اراضي حاشیه ای،  ناکارآمدي مديريت شهري، وجود 

سلسله  رعايت  عدم  و  ضعف  زمين،  مراتب قيمت 
و مسکن  شبکه زمين  واگذاري  ارتباطي، سياست  ی 

به می مهم تواند  تأثیرگذارعنوان  عوامل  در    ترین 
توسعه و  رشد  پیدایش  و  ساری  فضایی  کالبدی  ی 

کند.  پراکنده  عمل  شهر  پژوهش،  ی  انتهای  در 
پراکنده درزمینه کاهش  و  ی  منطقه  این  رویی 

به جهت  شهر  رشد  هوشمند،  دهی  رشد  سمت 
 پیشنهادهای زیر ارائه شده است:

جمعیت   - ظرفیت  ساری  افزایش  شهر  پذیری 
بلندمرتبه محدودازطریق  در  پهنهه سازی  و  های  ها 

 دارای ظرفیت. 

استقرار خدمات موردنیاز و مناسب برای نواحی    -
ها  ای که باعث افزایش جذابیت آن گونهای، بهحاشیه

شده و موجبات کاهش سفرهای شهری را نیز فراهم  
 آورد.

های موجود در درون مناطق  استفاده از ظرفیت   -
با   ساری  شهری  بافت  ازآنجاکه  شهر.  بافت  و 

توان  های خالی و بدون استفاده همراه است، می فضا
 ها بهره برد. ای آن های توسعهاز ظرفیت 

سیاست   - از  انبوه استفاده  از  های  یکی  سازی: 
روش  پراکنده بهترین  کنترل  شهری،  های  رویی 

البته این  ی عمودی و برج توسعه سازی بوده است. 
اقتصادی،   اجتماعی،  عوامل  به  توجه  با  سیاست 
محیطی و فرهنگی هر منطقه از شهر صورت گیرد.  
همچنین، استفاده از این روش باید به همراه کاهش  

 زیربنا و قطعات تفکیکی صورت گرفته باشد.

تراکم:    - و  جمعیت  متعادل  و  متناسب  توزیع 
ی شهر  ریزی توسعهای که در هدایت و برنامهمسأله

به  چگونگی  هیچساری  نشده،  گرفته  نظر  در  وجه 
است؛  ت بوده  در سطح شهر  تراکم  و  وزیع جمعیت 

که بعضی از نواحی این منطقه دارای تراکمی  طوری به
از   درعین   140بیش  و  هکتار  در  با  نفر  نواحی  حال 

در هکتار در منطقه وجود داشته    30تراکم کمتر از  
جمعیت   متناسب  توزیع  به  توجه  بنابراین  است؛ 

 امری ضروری است. 
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